
A CUT e as centrais sin-
dicais manifestam posição 
contrária às duas Medidas 
Provisórias do Governo Fe-
deral (MP 664 e MP 665) 
editadas na virada do ano.

A CUT afirma que não 
houve qualquer consulta ou 
discussão prévia para apli-
cação das mudanças.  

“Em nome de corrigir dis-
torções e fraudes, atacam e 
reduzem direitos”, diz nota 
publicada no portal da CUT 
no último dia 14.

A mudança mais preocu-
pante é que a que triplica o 
tempo mínimo para conse-
guir o seguro-desemprego.

Um protesto nacional já 
está programado para o dia 
28 de janeiro e outro tam-
bém para 26 de fevereiro.

Veja na página 2 deta-
lhes sobre as mudanças 
anunciadas.

CUT e centrais cobram 
revogação de medidas 
provisórias do governo

Palavra do Presidente

Renato Mamão, presidente

CUT classifica medidas anunciadas pelo governo como ataques aos direitos trabalhistas e apontou 
a necessidade de dar uma resposta nas ruas a essas ações; protestos já estão programados

Reunião com o ministro da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Miguel Rossetto

Luta pelo programa de 
proteção ao emprego cresce

Edição de Janeiro de 2015
Ano VI - Edição 68

www.sindmetalpinda.com.br

A luta pelo emprego é 
a principal pauta do movi-
mento sindical e de todas 
as centrais sindicais para 
este ano. 

Não podemos deixar 
que os empresários insta-
lem o medo e se aprovei-
tem dele para prejudicar a 
classe trabalhadora.

Os companheiros da 
Volks do ABC deram uma 
grande demonstração de 
luta. Com 11 dias de greve 
em uma fábrica que tem 13 
mil funcionários eles conse-
guiram reverter as 800 de-
missões que o patrão que-
ria enfiar goela abaixo. Os 
trabalhadores haviam sido 
dispensados por carta na 
véspera de ano novo.

O movimento deu condi-
ções ao Sindicato de nego-
ciar um novo acordo coletivo 
com a empresa, melhor do 
que o que havia sido rejeita-
do pelos trabalhadores em 
dezembro do ano passado.

O ponto fundamental 
para o sucesso da greve foi 
a solidariedade dos compa-

nheiros que não haviam 
sido dispensados. Eles 
cruzaram os braços e man-
tiveram a greve pelos seus 
colegas de serviço, até 
que a  paralisação chegou 
a 100% dos trabalhadores. 

Movimento sindical é 
assim, é com união que se 
conquista. Não pode haver 
espaço para o medo, muito 
menos para o egoísmo.

É o que a gente sem-
pre fala. Se hoje o patrão 
prejudica alguém que está 
do seu lado, amanhã pode 
fazer o mesmo com você.

Nós do sindicato esta-
mos aqui para o que for 
preciso.

A luta pela criação do Pro-
grama Nacional de Proteção 
ao Emprego está ganhando 
força. Durante a greve da 
Volks, representantes da 
CUT entregaram uma pau-
ta ao governo reivindicando 

que avalie o programa,  que 
é semelhante ao que já exis-
te na Alemanha. O progra-
ma é fruto de amplo estudo 
do Macrossetor da Indústria 
da CUT, que engloba tam-
bém outras categorias.

Matrículas sempre abertas!
de desconto 
para sócios

e-mail: pindamonhangaba@cna.com.br
12 3648-5330 / 3645-3872
Rua Gregório Costa, 15 - Centro - Pindamonhangaba - SP

30% Venha nos conhecer.

Novo convênio: CNA Pinda
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Bundy: Mr. Been, o revoltado

Gerdau: Sem resposta

Bundy: Precisa-se de técnico de segurança

BRONCA
Mete CUT protestará contra medidas 

provisórias e pelos empregos

Abono do PIS (Prazo para entrar em vigor: 1º de abril)
O tempo mínimo para receber aumentou de um para seis meses, ininterruptos. O valor 

pago não será mais fixo e sim proporcional ao tempo trabalhado, assim como já ocorre 
com o 13º salário. Tem direito ao PIS quem recebe até 2 salários mínimos (R$ 1.576,00).

Pensão por morte (Prazo para entrar em vigor: 14 janeiro / 1º de março)
Foi criada uma carência mínima de dois anos de contribuição para poder receber o 

benefício e também é exigida união estável pelo tempo mínimo de dois anos. Também 
não será mais integral, e sim 50% do valor mais 10% por dependente.

Seguro defeso (Pescador artesanal)
O direito será concedido ao pescador que comprovar a comercialização de peixe. Ele 

não poderá acumular seguro saúde e o defeso e deve exercer a atividade de forma ex-
clusiva e ininterruptamente.

Seguro-desemprego

Atualmente, o trabalhador pode solicitar o seguro após trabalhar seis 
meses. Com as novas regras, ele terá que comprovar vínculo com o em-
pregador por pelo menos 18 meses na primeira vez em que requerer o be-
nefício. Na segunda solicitação, o período de carência será de 12 meses. A 
partir do terceiro pedido, a carência voltará a ser de seis meses.
Prazo anunciado para entrar em vigor: 1º de abril

Argumento 
do governo

Posição
da CUT

Auxílio-doença

O teto do benefício será a média das últimas 12 contribuições e o prazo 
de afastamento a ser pago pelo empregador será estendido de 15 para 30 
dias. A Previdência só assume o pagamento a partir do 31º dia.
Prazo anunciado para entrar em vigor: 1º de março

Outras mudanças

As empresas sérias 
nos dias de hoje procuram 
incentivar os seus colabo-
radores, mas na Bundy é 
o contrário. 

O tal Mr. Been, da pro-
dução, sente prazer em 

dar advertência para os 
outros. Não se pode olhar 
as horas no celular que ele 
aplica este método covar-
de, além de outras atitu-
des que vem tomando só 
para prejudicar os traba-
lhadores.

Prezado Mr. Been, nós 
sabemos que você gas-
taria de estar em outro 
cargo, mas não é certo 
descontar sua raiva nos 
trabalhadores. 

É melhor você mudar 
sua postura, pois na hora 
que fábrica parar por sua 
causa, o bicho vai pegar.

A Bundy está precisan-
do de técnico de seguran-
ça, pois o que tem pensa 
que é um espião. Só fica 
escondido procurando ver 

quem olha no celular. En-
quanto isso as máquinas 
estão lá, sem proteção 
adequada.

Ele não tem a menor 
condição de exercer a fun-
ção. 

O pior é que ter técni-
co de segurança que não 
atua já virou tradição na 
Bundy. Esse é o tipo de 
competência que o RH va-
loriza?

Os trabalhadores admi-
nistrativos da Gerdau es-
tão com medo de comen-
tários que tem sido cada 
vez mais frequentes nos 
escritórios da fábrica, so-
bre a possibilidade do PAD 
ser zero já no seu primeiro 
pagamento, em função da 
queda do Ebitda. 

Em julho do ano pas-
sado, se ainda fosse o 
sistema de PPR, os traba-
lhadores já teriam recebido 
a primeira parcela. Não 
pegaram nada porque no 
PAD será anual. 

Agora que está chegan-

do perto de março, quando 
deveria ser pago, surgiram 
inúmeros boatos de não 
pegarem nada.

O medo cresce também 
porque não há nenhum po-
sicionamento da empresa. 

Queremos ao menos 
uma informação.

Pela atual “benevolência da regra”, há uma distorção da finalidade do 
benefício por parte dos jovens, o que provoca alta rotatividade nessa faixa 
etária.

Não concorda que o trabalhador pague a conta da alta rotatividade. A 
rotatividade não é responsabilidade do trabalhador, mas dos empresários. 
Está penalizando os jovens e também aqueles empregados nos setores 
com menor especialização. É preciso pensar políticas mais amplas.

Estudo do Dieese aponta que praticamente metade (46%) dos trabalha-
dores são demitidos antes de completarem seis meses de trabalho.

Segundo o governo, há um índice muito grande de pessoas com afasta-
mento entre o 16º e o 30º dia. O objetivo em primeiro lugar é dividir também 
a responsabilidade com as empresas pela quantidade de trabalhadores 
afastados por muito tempo.

O que 
muda

Reunião das centrais sindicais e coletiva de 
imprensa, no último dia 13 

Argumento 
do governo

O que 
muda

Na primeira reunião de 
2015, as centrais sindicais 
anunciaram duas grandes 
mobilizações unificadas em 
defesa dos empregos, di-
reitos e pela revogação das 
Medidas Provisórias 664 e 
665.

O Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Empregos e 
dos Direitos acontecerá no 
dia 28 de janeiro, em todo o 
país, com assembleias e pa-
ralisações. Já a Marcha da 
Classe Trabalhadora ocor-
rerá no dia 26 de fevereiro, 
em São Paulo, com concen-
tração na Praça da Sé.

Em coletiva após a reu-
nião, a presidenta em exer-
cício da CUT, Carmen Foro, 
destacou que a Central ava-

lia as medidas do governo 
como ataques aos direitos 
trabalhistas e apontou a 
necessidade de dar uma 
resposta nas ruas a essas 
ações.

Uma reunião entre as 

centrais sindicais e um gru-
po de ministros do governo 
estava agendada para  o 
dia 19, que ainda não havia 
ocorrido até o fechamento 
desta edição. Veja abaixo 
detalhes das medidas:

Curso com duração 
de 16 horas com 30% de 
desconto para sócios pela 
parceria com a Excellen-
ce – Consultoria e Treina-
mentos. Aulas às quintas-
-feiras, das 20h às 22h, na 
sede do sindicato. 

Curso de Excel 
Avançado

O prazo de inscrições 
se encerra em 30 de janei-
ro com início das aulas no 
dia 5 de fevereiro.

Inscrições na secretaria 
do sindicato. Mais informa-
ções: excellencesolucao@
gmail.com / 3637-3315.

no sindicato

Crédito: Henri Chevalier
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BRONCA
MeteTrabalhadores da Volks no 

ABC fazem 11 dias de greve

Metalúrgicos aprovam proposta por unanimidade e comemoram retorno 
de 800 funcionários que a empresa demitiu por telegrama no ano novo

A Santa Casa de Mi-
sericórdia de Pindamo-
nhangaba suspendeu o 
atendimento médico pelo 
convênio Saúde Bradesco.

A informação foi confir-
mada pela administração 
do hospital no dia 14 para 
a assessoria de imprensa 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba-
-CUT.

O hospital informou que 
a atendimento pelo convê-
nio foi suspenso e assim 
ficará enquanto não forem 
resolvidas pendências en-
tre o Saúde Bradesco e a 

Santa Casa. A suspensão 
deve ser temporária, mas 
não há previsão de reto-
mada.

O hospital informou 
ainda que os pacientes 
não estão deixando de 
ser atendidos. Eles estão 
sendo atendidos pelo SUS 
conforme urgência e emer-
gência. Quem quiser ser 
atendido pelo convênio, 
precisa ir para o hospital 
mais próximo, o Hospital 
Regional, em Taubaté.

O sindicato entrou em 
contato com a Santa Casa 
porque muitos metalúr-
gicos, principalmente da 
Gerdau, utilizam o convê-
nio Saúde Bradesco e in-
clusive reclamaram para o 
sindicato da falta de aten-
dimento na rede particular.

A direção do sindicato 
também tem feito contato 
com a direção da Gerdau 
para saber o posiciona-
mento da Saúde Bradesco 
a respeito.

A direção da Oversound 
está judiando dos trabalha-
dores. O relacionamento 
no dia a dia de produção 
está insuportável. 

Desde a última nego-
ciação da PLR, a direção 
da Oversound e alguns en-
carregados estão cada vez 
mais agindo com truculên-
cia, faltando com a ética e 
com o profissionalismo.

As denúncias que che-
gam ao sindicato estão 
ficando frequentes, princi-
palmente no setor de co-
nes.

Há relatos de que lá a 
chefia chama atenção na 
frente de todo mundo pra 
constranger o funcionário. 

E com as mulheres é 
pior. A chefia só trata bem 
os homens e tenta impedir 
que as outras funcionárias 
conversem com eles. Fica 
o tempo todo ameaçando 
mandar embora.

Como se não bastasse, 
faz comentários maldosos 
sobre a vida particular dos 
trabalhadores.

Ao que tudo indica, 
essa pessoa tem proteção 
da chefia, pois já reclama-
ram dela no RH e nada foi 
feito. Além disso, frases do 
tipo “eu sou paga pra olhar 

e não pra fazer o serviço” 
e “quem eu não for com a 
cara vai embora mesmo”, 
são ouvidas frequente-
mente.

Alguns funcionários já 
comentaram que estão a 
ponto de sair da empresa 
pelo nível de estresse a 
que chegaram.

A direção da fábrica não 
tem dado a devida atenção 
para as reclamações que 
o sindicato tem feito sobre 
casos de assédio moral. 

Só com a mobilização 
dos trabalhadores será 
possível mudar essa situ-
ação. Contamos com vo-
cês e podem contar com 
a gente. Somos fortes, So-
mos CUT.

Oversound: Chefia está descendo o chicote!

VOCÊ PERDEU?...

Gerdau: Convênio Saúde Bradesco

Reajuste dos aposentados 
fecha em 6,23%

Ainda não será dessa 
vez que os aposentados 
e pensionistas com bene-
fícios acima de um salário 
mínimo vão começar a re-
cuperar as perdas acumu-
ladas ao longo de mais de 
15 anos. 

O aumento de 6,23% vi-
gente desde 1º de janeiro 

ficou novamente abaixo do 
concedido ao mínimo, que 
foi de 8,8%.

Aqueles que se aposen-
taram em 2014 e recebem 
acima de um salário mí-
nimo (R$ 788, hoje) terão 
um reajuste proporcional.

O aumento varia con-
forme o mês em que o se-

gurado pediu o benefício.
A tabela com a rela-

ção dos aumentos e mais 
informações você pode 
obter com o Comitê Sindi-
cal dos Aposentados Me-
talúrgicos de Pinda, que 
fica na sede do sindica-
to e atende pelo telefone 
3644-1546.

Depois de uma greve 
que no último dia 16 com-
pletou 11 dias, a Volkswa-
gen recuou e readmitiu 800 
metalúrgicos que haviam 
sido dispensados por tele-
grama no final de 2014. 

Com isso, os trabalha-
dores aprovaram o fim da 
paralisação e o retorno ao 
trabalho. 

Houve um grande pro-

testo no dia 12, quando 
cerca de 20 mil metalúrgi-
cos da Volks, Mercedes, 
Ford e Karmman Ghia, 
ocuparam a Via Anchieta 
nos sentidos São Paulo e 
Santos.

A greve atingiu 100% da 
fábrica, incluindo os seto-
res administrativos e os tra-
balhadores terceirizados. A 
proposta prevê a garantia 

de emprego até 2019.

Mercedes. Até o fecha-
mento desta edição, con-
tinuava a mobilização dos 
trabalhadores na Mercedes 
iniciada dia 5 para cobrar 
a reversão da demissão 
de 244 trabalhadores que 
entraram em layoff no ano 
passado e não tiveram o 
contrato renovado.

CUT vai disputar eleição dos 
metalúrgicos de São José

Nos dias 24 e 25 de fe-
vereiro irá ocorrer a eleição 
para a direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos.

A Chapa 2 - Oposição 
Metalúrgica - Unidos na 
Luta, uniu a CUT e a CTB na 
disputa. O candidato a pre-
sidência é Agnaldo Rodol-
fo dos Santos, trabalhador 
da GM e metalúrgico há 26 
anos.

A Chapa 1 - do Conlu-
tas, tem como candidato a 
reeleição o atual presidente 
Antônio Ferreira de Barros, 
o Macapá.

Em debate marcado para 
a sexta-feira, dia 16, na Rá-
dio Estadão, Macapá não 

compareceu.
A Chapa 2 tem como 

meta “restabelecer o diálogo 
com a categoria” e mudar 
a política sindical “que só 

trouxe derrotas e incertezas 
para a categoria, com ação 
sindical desastrosa, que le-
vou várias empresas a fe-
charem suas portas”.

Ao microfone, o candidato Agnaldo, da GM; ao 
centro Nilson Coutinho, coordenador da CUT

Crédito: Adonis Guerra
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Copa Regional de Futebol inclui 
categoria Sub 17 este ano

Teve início no dia 11, a 
18ª edição da Copa Regio-
nal de Futebol, competição 
organizada pela Liga Muni-
cipal Pindamohangabense 
de Futebol, sob a adminis-
tração do esportista Vlamir 
Lucas de Souza Lima, o 
“Macarrão”.

Em 2015, a novidade 
é a inclusão da categoria 
Sub17, que tomou o lugar 
das categorias Sênior 50 e 
40 anos, que vinham sendo 
disputada junto com o Ama-
dor.

Copa Guga
No dia 12 teve início a 

2ª edição da Copa Guga 
de Futsal, em homenagem 
a Luiz Gustavo, jogador do 
Wolfsburg da Alemanha e 
Seleção Brasileira, que vi-
veu em Moreira César por 

muitos anos. Este ano a 
competição conta com 33 
times na categoria Adulto; 9 
na Sênior 35 e outros 27 na 
categoria Sub14. Os jogos 
são todos realizados no CE 
Zito.

Mais notícias
Acompanhe mais notí-

cias sobre o futebol amador 
no site do sindicato www.
sindmetalpinda.com.br, 
com contribuição  do Portal 
R3.com.br.

Partida em que o Fluminense venceu o Ouro 
Verde por 5 a 1, pela Copa Regional

Festa do Comitê dos Aposentados 
Metalúrgicos reúne 250 pessoas

A 2ª edição da confra-
ternização de final de ano 
do Comitê Sindical dos 
Aposentados Metalúrgicos 
de Pinda reuniu cerca de 
250 pessoas no dia 14 de 
dezembro.

Em função do sucesso 
da primeira edição, este 
ano foi em um local maior, 
no Clube do Japonês, que 
fica próximo à sede do sin-
dicato, no centro. 

Mesmo assim, a pre-
sença de público surpreen-
deu, como afirma o coor-
denador do comitê, Sérgio 
Aparecido.

“Ficamos todos muito 
felizes em ver a casa cheia. 
O pessoal aproveitou até o 
final, dançaram bastante. 
Ano que vem tem de novo, 
com certeza”, disse.

Houve sorteios de prê-
mios, música ao vivo com 

Anjinho do Vale, da banda 
Chamego.com, almoço e 
bebidas.

Veja quem foram os 
ganhadores dos sorteios 
principais: Jorge Celesti-
no de Souza – TV LCD 40 

polegadas, Milton Baracho 
– assadeira a gás, Valdir 
de Freitas – micro system, 
Reynaldo de Oliveira – bi-
cicleta com marcha e José 
Maria da Silva – bicicleta 
sem marcha.

Veja quando cairão 
os feriados de 2015

Fevereiro
Dia 17 - Terça-feira - Carnaval
(Em 2014, também caiu em uma terça e Prefeitura determi-
nou segunda, terça e quarta como ponto facultativo)

Abril 
Dia 3 - Sexta-feira da Paixão de Cristo 
Dia 21 - Terça-feira - Tiradentes / Dia do Metalúrgico / São 
Benedito (Dia ponte na segunda, dia 20, a ser negociado)

Maio
1º de Maio - Sexta-feira - Dia do Trabalhador

Junho 
4 de junho - Quinta-feira - Dia de Corpus Christi 
(Dia ponte na sexta, dia 5, a ser negociado)

Julho
Dia 9 - Quinta-feira - Revolução Constitucionalista 
(Feriado em São Paulo)
Dia 10 - Sexta-feira - Emancipação Política de Pinda
(Em 2014, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura)

Setembro
Dia 7 - Segunda-feira – Dia da Independência do Brasil 
Dia 8 - Terça-feira – Dia de Nossa Senhora do Bomsucesso 
(Em 2014, foi decretado feriado municipal pela Prefeitura)

Outubro
Dia 12 - Segunda-feira - Dia de Nossa Senhora Aparecida
Dia 28 - Quarta-feira – Dia do Servidor Público 
(Em 2014, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura)

Novembro
Dia 2 - Segunda-feira - Dia de Finados 
Dia 15 - Domingo - Programação da República - Único feria-
do nacional que não caiu em dia útil

Dezembro
Dia 24 - Quinta-feira - Véspera de Natal 
(Em 2014, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura)
Dia 25 - Sexta-feira - Natal
Dia 31– Quinta-feira – Véspera de Ano Novo 
(Em 2014, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura)

O ano de 2015 terá nove 
feriados nacionais que caem 
em dias úteis, sem contar o 
dia 1º de janeiro, dia da Con-
fraternização Universal.

Em 2014, foram apenas 
seis que caíram nos dias 
oficiais e nenhum no segun-
do semestre: Independên-
cia (7 de setembro), Nossa 
Senhora Aparecida (12 de 
outubro) e Finados (2 de 
novembro), foram no do-
mingo.

Este ano, muitos feria-
dos já são em dias de sex-
ta ou segunda. Assim, para 
quem não trabalha no sába-
do, há emendas de feriado, 
os chamados dias pontes, 
apenas no dia 20 de abril e 
no dia 5 de junho. 

Confira abaixo uma lista 
de como serão os feriados 
nacionais este ano e uma 
prévia dos dias em que 
caem os feriados em São 
Paulo e em Pinda. 

Acima, Clube do 
Japonês lotado 
com a festa; ao 

lado, direção do 
CSA

Sorteio e pagamento 

no dia 6, às 17h

Sorteio Colônia 
de Férias 
Ubatuba

*É preciso estar presente no sorteio para reservar a vaga.

Inscrições de 2 de fevereiro até às 
16h do dia 6 de fevereiro, sexta-feira

Estadia de sábado até quarta-feira: 
Dias 14, 15, 16, 17 e 18
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